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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2018 for Tandlægerne i Slagelse I/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for 2018.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 2. maj 2019
Direktion

Tandlæge Jens Ilfeldt Lassen ApS

Tandlæge Stine Thøsing
Andersen ApS

1

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang
Til interessenterne i Tandlægerne i Slagelse I/S
Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Tandlægerne i Slagelse I/S for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard
for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der
udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af
virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører
handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for
vores konklusion.
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det
er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende
handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
Hellerup, den 2. maj 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Allan Kamp Jensen
statsautoriseret revisor
mne15126
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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Tandlægerne i Slagelse I/S
Nygade 6
4200 Slagelse
CVR-nr.: 36 44 32 78
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Slagelse

Direktion

Tandlæge Jens Ilfeldt Lassen ApS
Tandlæge Stine Thøsing Andersen ApS

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup
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Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2018
Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
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2018

2017

DKK

DKK

7.649.645

7.609.267

-3.026.421

-2.770.026

-204.590

-204.743

4.418.634

4.634.498

-2.561

-1.643

4.416.073

4.632.855

0

0

4.416.073

4.632.855

4.416.073

4.632.855

4.416.073

4.632.855

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2018

2017

DKK

DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

434.759

569.088

Indretning af lejede lokaler

331.929

377.440

766.688

946.528

766.688

946.528

20.000

20.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

422.918

551.631

Tilgodehavender

422.918

551.631

Likvide beholdninger

877.776

402.159

Omsætningsaktiver

1.320.694

973.790

Aktiver

2.087.382

1.920.318

Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver

Varebeholdninger
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Balance 31. december
Passiver
Note

Overført resultat
Egenkapital

4

Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser

2018

2017

DKK

DKK

1.473.168

1.398.445

1.473.168

1.398.445

38.028

0

77.250

59.142

Anden gæld

498.936

462.731

Kortfristede gældsforpligtelser

614.214

521.873

Gældsforpligtelser

614.214

521.873

2.087.382

1.920.318

Passiver
Hovedaktivitet

1

Anvendt regnskabspraksis

5
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Noter til årsregnskabet
1

Hovedaktivitet
Virksomhedens formål er at drive tandlægevirksomjed og virksomhed, der naturligt forbundet hermed.
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2018

2017

DKK

DKK

Lønninger

2.780.692

2.530.888

Pensioner

228.877

225.975

16.852

13.163

3.026.421

2.770.026
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4

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af lejede lokaler

DKK

DKK

Personaleomkostninger

Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

3

4

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar

777.420

455.090

Tilgang i årets løb

24.750

0

Kostpris 31. december

802.170

455.090

Ned- og afskrivninger 1. januar

208.332

77.650

Årets afskrivninger

159.079

45.511

Ned- og afskrivninger 31. december

367.411

123.161

Regnskabsmæssig værdi 31. december

434.759

331.929

Egenkapital
Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

1.070.151

1.070.151

-4.013.056

-4.013.056

Årets resultat

4.416.073

4.416.073

Egenkapital 31. december

1.473.168

1.473.168

Egenkapital 1. januar
Øvrige egenkapitalbevægelser
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Noter til årsregnskabet
5

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tandlægerne i Slagelse I/S for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2018 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægten ved behandlingen indregnes i resultatopgørelsen, når fakturering finder sted.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er
anvendt for at opnå virksomhedens nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold
mv.
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Noter til årsregnskabet
5

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af
nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Der omkostningsføres ikke skatter i virksomhedsregnskabet, idet dette er gjort i de respektive indehaveres
selskaber.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

3-10 år
3-10 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Aktiver med en kostpris på under DKK 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
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Noter til årsregnskabet
5

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Varebeholdninger
Varebeholdninger er indregnet til en konstant værdi i årsrapporten, da beholdningen varirer ubetydeligt
med hensyn til omfang, værdi og sammensætning.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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